
 
   

 
Kære Brønshøj-Husum Lokaludvalg  
 

Tak for jeres høringssvar og input vedr. tilpasning af lokaludvalg. Økono-

miforvaltningen vil i det følgende besvare jeres bemærkninger vedr. ma-

terialet om tilpasning af lokaludvalg.  

 

Økonomiforvaltningen har løbende indarbejdet pointer fra drøftelserne 

på dialogmøderne med lokaludvalgene, og forsøgt at imødekomme løs-

ninger der, hvor det har været muligt inden for den givne ramme for ar-

bejdet. Økonomiforvaltningen er derfor glade for, at I oplever, at jeres 

pointer er indarbejdet i det samlede materiale. 

 

Som beskrevet i bilag 11 har Økonomiforvaltningen løbende oplyst at op-

draget for arbejdet med tilpasning af lokaludvalg er at det skal ske inden 

for den nuværende økonomiske ramme for lokaludvalg. På gruppefor-

mandskredsens møde d. 18. juni 2020, hvor lokaludvalgsformændene 

deltog, blev der ligeledes ikke lagt op til en udvidelse af lokaludvalgenes 

kompetencer og opgaver. 

 

Vedr. formål og bydelsplaner  

I skriver, at I gerne ser, at der lægges op til et forpligtigende samarbejde, 

hvor udvalgene og Borgerrepræsentationen forpligtiges til at læse by-

delsplanerne, for at sikre at lokaludvalgenes visioner er kendt politisk.  

 

Bydelsplanernes styrke, relevans og legitimitet skal opnås ved en tidlig 

og faktabaseret dialog om bydelens behov, interesser, visioner, indsats-

områder mm. med lokale københavnere. Bydelsplanerne bliver lokalud-

valgenes egen stemme og arbejdspapir, som også kan bruges i dialogen 

med københavnere, forvaltninger og politikere og skal derfor heller ikke 

længere godkendes af Borgerrepræsentationen. Erfaringerne med den 

nuværende procedure, hvor Borgerrepræsentationen skal godkende by-

delsplanen har været, at det ikke i væsentlig grad har bidraget til at skabe 

bindeled mellem lokaludvalgets arbejde og Borgerrepræsentationen. I 

stedet anbefales det nu, at lokaludvalgene fremover fokuserer arbejdet 

med at realisere bydelsplanen ved direkte dialog med forvaltningen og 

Borgerrepræsentationens medlemmer i konkrete spørgsmål om lokale 

løsninger. 

 

Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde aftaler om det lø-

bende samarbejde, herunder ift. bydelsplanarbejdet, med de enkelte 

forvaltninger via Sammen om Byen og repræsentanter fra lokaludvalgs-

sekretariaterne. Dialogen med forvaltningerne opleves for nuværende 
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meget konstruktiv ift. at organisere og systematisere et bedre samar-

bejde og kontaktfladerne mellem alle forvaltninger og lokaludvalgene 

samt deres sekretariater. 

 

Vedr. understøttelse og involvering af det lokale engagement i lokal-

udvalgenes arbejde 

I skriver, at opgaven med at tilbyde hjælp og vejledning til lokalt engage-

rede københavnere skal være i et passende omfang. Det er vi helt enige i.  

Økonomiforvaltningen har derfor under formål i Kommissorium for lo-

kaludvalg specificeret, at opgaven handler om information og vejledning 

og ikke dissideret projektrådgivning. Det er vigtigt med en systematise-

ring, planlægning og afgrænsning af opgaven, som skal ske i samarbejde 

med lokaludvalgssekretariaterne.  

 

Økonomiforvaltningen har derfor også gjort det mere tydeligt i bilag 3, 

at den hjælp og vejledning der tilbydes, skal være i et omfang, der kan 

indpasses i forhold til sekretariaternes øvrige opgaver. Det kan ske ved, at 

arbejdet strukturere og afgrænset og der f.eks. afsættes et fast antal timer 

om ugen til dette tilbud.  

 

Vedr. lokaludvalgenes kompetenceområde  

Økonomiforvaltningen har på baggrund af høringen i lokaludvalg tyde-

liggjort i formålsbestemmelsen i Kommissorium for lokaludvalg, at lokal-

udvalgene gerne må anvende puljemidler på dialogskabende aktiviteter, 

der formidler københavnernes interesser og holdninger i bydelene, også 

når de er i modstrid med beslutninger truffet af udvalgene eller Borger-

repræsentationen. Men det er også vigtigt at tydeliggøre, at lokaludval-

genes opgave ikke er at facilitere, finansiere, indgå i mv. udviklingen af 

omkostningstunge projektforslag, udviklingsplaner el.lign., der hører 

under fagforvaltningernes opgavevaretagelse, og som kan skabe mod-

satrettede signaler om, hvad Københavns Kommune har besluttet vedr. 

byens udvikling. Økonomiforvaltningen vil, som hidtil, rådgive lokalud-

valgene og deres sekretariater ift. de sager, der kan opstå tvivl om, og 

hvor det vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sag. 

 

Lokaludvalgene bør kunne optage fondsmidler 

Det har ikke været en del af opdraget eller dialogen omkring tilpasning af 

lokaludvalg, at kigge ind i lokaludvalgenes muligheder for at kunne op-

tage fondsmidler, hvorfor Økonomiforvaltningen ikke har undersøgt re-

gelgrundlaget nærmere herfor  

 

Endnu engang tak for jeres tid og bidrag til arbejdet med tilpasning af 

lokaludvalg.  

 

Med venlig hilsen  

Økonomiforvaltningen,  

Borgerrepræsentationens Sekretariat 


